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ESTILISME 59 ACABANT PURO DE ORO

La nova línia d'estil i els acabats del OROTHERAPY enriquida amb oli d'Argan, queratina i
or
• Altovalore afegit;
• Amb alt rendiment i formulacions innovadores;
• Conèixer la necessitat d'elegància i funcionalitat de la perruqueria i comentaris.

GEL PUR D'OR
gel extra fort amb queratina i oli d'Argan
Desenvolupat per Microattivo or, crea, defineix i les formes i les tendències de pentinats.
Permet una forta encaixada i una alta estanqueïtat.
instruccions d'ús: aplicar sobre el cabell humit o sec, definint el moviment del cabell amb
els dits.
embalatge: tub de 250 ml.

LACAT OR PUR
bodega extra fort laca amb queratina, Argan i protector solar
Conjunts i model mitjançant la creació d'una pel·lícula-formant efecte llum i elàstica.
instruccions d'ús: esprai de cabells secs a una distància de 30 cm.
embalatge: ampolla de 100 ml.

SUAVITZACIÓ D'OR LÍQUID
queratina suavitzant líquid i oli d'Argan
Desenvolupat per Microattivo, or alleuja el pèl ingovernable plec i disciplina que és suau i
brillant, eliminant Frizza i protegir-los de calor i humitat.
instruccions d'ús: per cabells rentats aplicar una petita quantitat del producte al llarg de
longituds i consells, pinta a través del pou i procedir al plec.
envasos: ampolla de 200ml.

RIS D'OR LÍQUID
ris definició fluid amb queratina i oli d'Argan
Desenvolupat per Microattivo d'or, millora, defineix i restaura la suavitat a la forma natural
de la de desplaçament. Dóna brillantor i realitza una acció eficaç antiestàtic.
instruccions d'ús: aplicar al cabell humit abans d'assecat.
envasos: ampolla de 200ml.
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MATT PASTA D'OR PUR
modelització de pasta opaca amb queratina i oli d'Argan
Pasta tova enriquida amb Microattivo d'or en decidir efecte opac, d'un aspecte natural de
llarga durada. Dóna la definició, textura i volum.
instruccions d'ús: escalfar una petita quantitat de producte a les seves mans i aplicar al
cabell sec o humit, formant com desitjada.
embalatge: pot de 100 ml.

AIGUA CERA D'OR PUR
aigua modelització cera amb queratina i oli d'Argan
Cera vibrant enriquida amb Microattivo d'or, efecte lleuger i natural tinença per definir i
donar forma sense sospesar-lo. Manté molt pentinat.
instruccions d'ús: aplicar al cabell humit o sec i la forma com es vulgui, definint el
moviment del cabell amb els dits.
embalatge: pot de 100 ml.
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